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องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คานา
นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกาหนดเปูาหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวั ฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การ
กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวมีความจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุาย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเปูาหมายได้ประโยชน์
ด้ว ยกั น ทุ ก ฝุ า ยและมี ค วามยั่ ง ยื น นโยบายดั ง กล่ า วมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ย วทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้
การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และ
นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ ยวควรมี
แนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึด
หลักการส่งเสริ มการท่องเที่ย วตามที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหาดขาม เห็ นว่ าการจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหาดขาม เป็น สิ่งสาคัญที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นพึงกระทา เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็
นาแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้
จัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ ขึ้น
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
**********************
2.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
ตราสัญลักษณ์ประจาตาบลหาดขาม

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม จัดตั้งขึ้น ตามประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปี 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม
2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539
ประวัติความเป็นมา
ตาบลหาดขาม แต่เดิมยังไม่เป็นหมู่บ้านเป็นเพียงที่พักทางผ่านของกระเหรี่ยง พรานล่าสัตว์ ผู้ไปหา
ของปุา ต่อมาราษฎรได้ทยอยกันไปทาไร่ที่หมู่บ้านย่านซื่อและยางชุมก็ได้อาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นที่พักระหว่าง
เดินทาง ประกอบกับสถานที่แห่งนี้มีทาเลดี มีหาดทราย ชายลาน้ากุยบุรี มีต้นมะขามขึ้นอยู่ผู้ที่ผ่านไปมาได้
อาศัยร่มของต้นมะขามเป็นที่พักค้างแรม ต่อมามีนายเกลื่ อน โพธิ์ทอง และ นายสุด โพธิ์ทอง พี่น้องสอง
ครอบครัวได้มาตั้งรกรากทามาหากินได้บุกเบิกผืนแผ่นดินเพื่อทาสวน ทาไร่ และมีครอบครัวอื่นๆ ตามมาอยู่
กลายเป็น หมู่บ้ าน เกือบครึ่งหนึ่ งของแม่น้ากุยบุรีเป็นเส้นเลือดส าคัญของชาวกุยบุรีไหลผ่าน ตลอดระยะ
ทางผ่านปุาทึบหลายแห่ ง เนื่องจากสมัยก่อนนิยมตั้งบ้านเรือนริมแม่น้า จึงผ่านหมู่บ้านเป็น ระยะๆ และริม
แม่ น้ าแห่ งหนึ่ ง มี ห าดทรายน้ าจื ดมี ข นาดใหญ่ แ ละร่ มเย็ น มาก เนื่อ งจากมี ต้น มะขามใหญ่ อยู่ ห ลายต้ น
ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า หาดมะขาม ต่อมีคนอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ้นจนเป็นหมู่บ้านและชื่ อเรียกคาว่า
“มะ” หายไป เหลือเพียงคาว่า “บ้านหาดขาม” จนถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์
“ตาบลเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ
พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขามจะต้องทาเพื่อให้
การพัฒนานาไปสู่วิสั ยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้ พันธกิจ หรือภารกิจหลั ก
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขามจะต้องดาเนินการมี ภารกิจหลัก คือ
(1) พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลหาดขามในทุกด้าน รวมทั้งการคมนาคม
(2) มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวตาบลหาดขามทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี แข็งแรงทั้งกายและ
จิต ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ชีวิตมีความสุขและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้
สังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร
(3) มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ตาบลหาดขามเป็นตาบลแห่ งเศรษฐกิจที่มั่นคงและมั่นคงมีการผลิตทาง
การเกษตรที่เพิ่มรายได้ ให้กับชาวตาบลหาดขาม
(4) ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกชาวตาบลหาดขามให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
สภาพคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไป
(5) มุ่งเน้นให้คนตาบลหาดขามทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกันด้วยการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(6) ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมและสงบเรียบร้อยของตาบลหาดขาม
1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง

1.2 เนื้อที่
1.3 อาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอาเภอกุยบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร
ห่ างจากตัว จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม ถนนเพชรเกษม ระยะทาง
ประมาณ 34 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 504 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 315,000 ไร่

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ 19
มกราคม 2539 รายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ ตาบลไร่ใหม่ ตาบลไร่เก่า อาเภอสามร้อยยอด
จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ เริ่มต้นจากสันเขาบริเวณพิกัด NP 624424 ไปตามแนวสันเขาทางทิศเหนือแล้ววกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงสันเขา บริเวณพิกัด NP 651528 ไปตามแนวสันเขาทางทิศตะวันออกถึงสัน
เขา หุบฝาก บริเวณพิกัด NP 737535 แล้วไปตามแนวสันเขาทางทิศใต้ สิ้นสุดที่สันเขา บริเวณพิกัด NP
41519 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 27 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลสามกระทาย ตาบลกุ ยบุรี อาเภอกุยบุรี
และตาบลไร่ใหม่ กิ่งอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขา บริเวณ
พิกัด NP 741519 ไปตามแนวสันเขาทางทิศใต้ แล้ววกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงสันเขาบริเวณพิกัด
NP 761467 ไปตามลาห้วยทางทิศตะวันออกถึงถนนลูกรังหนองแก – วังเต็น บริเวณพิกัด NP 789464 ไป
ตามแนวสันเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขา บริเวณพิกัด NP 803476 ไปตามแนวสันเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ถึง สันเขาบริเวณพิกัด NP 843405 แล้วไปตามลารางน้าทางทิศตะวันออกสู่ทางเกวียน
เดิมถึงคลองชลประทาน บริเวณพิกั ด NP 866404 ไปตามลาราง (ซึ่งบางช่วงมีสภาพเป็นที่ราบ) ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสายหนองกระทิง – สาโหรง บริเวณพิกัด NP 881392 ลงไปตามลารางน้า
ทางทิศตะวันออก ถึงบริเวณพิกัด NP 914376 วกลงมาทางทิศใต้ถึงคลองซอยชลประทาน บริเวณพิกัด NP
914367 ลงสู่ทางคนเดิน ระยะทาง 70 เมตร ถึงถนนสายเพชรเกษม – ยางชุม บริเวณพิกัด NP 914366
ตรงปูายหินหลักเขตตาบล แล้วไปตามทางเกวียนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามสะพานคลองซอยชลประทาน
ไปตามถนนลูกรัง ถึงถนน รพช.ประจักษ์พัฒนา – ปลายน้า บริเวณพิกัด NP 911357 แล้วลงไปตามลาน้า
คลองกุย ระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยใช้กึ่งกลางคลองกุยรีเป็นแนวแบ่งเขตลงสู่ทางคนเดิน ถึงถนนสายลุ่ม
แสล บริเวณพิกัด NP 903341 ไปทางทิศใต้ตามถนนสายลุ่มแสล ระยะทาง 500 เมตร ถึงถนน รพช.
สายจวนบน – ยางชุม บริเวณพิกัด NP 903338 ตรงปูายหินหลักเขตตาบล แล้วตัดผ่านคลองซอย
ชลประทาน วกลงไปตาม ทางเกวียนคนเดิน ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงถนน รพช. สายสาโหรง – หนอง
ตาเสื อ บริ เวณพิกัด NP 871342 ไปตามทางเกวียนทางทิศตะวันตก ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน
บริเวณพิกัด NP 855333 ลงไปตามทางเกวียนเดิมด้านตะวันตก แล้วไปตามแนวสันเขาถึงสันเขา บริเวณ
พิกัด NP 835341 ไปตามแนวสันเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงสันเขา บริเวณพิกัด NP 814329 และ
สิ้นสุดที่สันเขา บริเวณพิกัด NP 794296 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 52 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขา บริเวณพิกัด NP 707265 ไปตามแนวสันเขาทางทิศ
ตะวันตก สิ้ นสุดที่ สั นเขาตะนาวศรี เขตแบ่งดินแดน ไทย-พม่า บริเวณพิกัด NP 649238 รวมระยะ
ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 15.6 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า เริ่มต้นจากแนวสันเขาตะนาวศรีบริเวณ
พิกัด NP 649238 ไปทางทิศตะวันตก ถึงบริเวณพิกัด NP 589279 ไปตามแนวสันเขาทางทิศเหนือ ถึง
บริเวณพิกัด NP 584336 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่สันเขา บริเวณพิกัด NP 624424 รวม
ระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 27 กิโลเมตร
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลเป็นพื้นที่ ราบเชิงเขาลาดจากเทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตก
ลงมาทางทิศตะวันออก พื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะที่จะทาการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพ ส่วนใหญ่เป็น
การทานา ทาไร่ ทาสวน เช่น สับปะรด ขนุน มะม่วง ซึ่งอาศัยน้าฝนจากธรรมชาติและคลองชลประทาน ส่งมา
จากอ่างเก็บน้ายางชุม ส่วนอาชีพอื่นๆ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงแพะ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รับจ้าง ฯลฯ

1.5 จานวนหมู่บ้าน
ตาบลหาดมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหมู่บ้านและกานัน/ผู้ใหญ่บ้านประจาแต่ละหมู่บ้าน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองเกด
บ้านไร่บน
บ้านหาดขาม
บ้านโปุงกะสัง
บ้านยางชุม
บ้านยางชุมเหนือ
บ้านรวมไทย
บ้านพุบอน
บ้านย่านซื่อ
บ้านท่าตักน้า
บ้านเขาตกน้า

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายประดับ เรืองอร่าม
นายเอนก ศุกระศร
นายเทิดศักดิ์ อิ่มโอฐ
นายทวี แก้วกุย
นายไพบูลย์ เชยชิด
นายอรุณชัย สมมิตร
นายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น
นายภราดร ศรีสวัสดิ์
นายยุทธนา อรรณพเพชร
นายศรีสวัสดิ์ บุญมา
นายมงคล สนธิ

หมายเหตุ
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน

1.6 ประชากร
ตาบลหาดขาม มี ป ระชากรทั้ งสิ้ น 10,791 คน เพศชาย 5,304 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
49.15 เพศหญิง 5,487 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85 จานวนครัวเรือน 3,420 ครัวเรือน ความหนาแน่น
ของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 21.77 คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้านหนองเกด
บ้านไร่บน
บ้านหาดขาม
บ้านโปุงกะสัง
บ้านยางชุม
บ้านยางชุมเหนือ
บ้านรวมไทย
บ้านพุบอน
บ้านย่านซื่อ
บ้านท่าตักน้า
บ้านเขาตกน้า
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวน
ครัวเรือน
248
411
328
388
201
527
715
60
318
145
79
3,420

จานวนประชากร
เพศชาย
เพศหญิง
418
410
641
694
583
615
633
659
312
357
697
755
1,012
1,003
90
92
504
480
285
278
129
145
5,304
5,487

รวม
828
1,335
1,198
1,292
669
1,452
2,014
182
984
563
274
10,791

ตารางที่ 3 แสดงจานวนผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนและผู้พิการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้สูงอายุ
(คน)

ผู้พิการ
(คน)

บ้านหนองเกด
บ้านไร่บน
บ้านหาดขาม
บ้านโปุงกะสัง
บ้านยางชุม
บ้านยางชุมเหนือ
บ้านรวมไทย
บ้านพุบอน
บ้านย่านซื่อ
บ้านท่าตักน้า
บ้านเขาตกน้า
รวมทั้งสิ้น

92
218
116
177
75
200
244
17
100
87
40
1,468

30
29
23
28
17
37
34
1
14
12
7
235

ผู้ป่วย
เอดส์
(คน)
2
10
3
1
1
14
3
34

การช่วยเหลือ
ได้รับเบี้ยยัง ยังได้รับเบี้ย
ชีพแล้ว
ยังชีพแล้ว
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

2. ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ สับปะรด มะม่วง ยางพารา
เลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ้าง ฯลฯ
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการเกษตร
พื้นที่การปลูกพืช (ไร่)
ข้าว

ตาบล

หาดขาม

พืชไร่

พืชผัก

พื้นที่การเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ดอก ไม้ประดับ

พืชสมุนไพร

พื้นที่
ปลูก

รัวเรือน

พื้นที่
ปลูก

ครัวเรือน

พื้นที่
ปลูก

ครัวเรือน

พื้นที่
ปลูก

รัวเรือน

พื้นที่
ปลูก

รัวเรือน

พื้นที่
ปลูก

ครัวเรือน

1,500.0

89

24,100

763

1,880

920

11,662

680

20

10

940

84

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอกุยบุรี 13 กรกฎาคม 2559

อื่น ๆ
พื้นที่

ครัวเรือน

51,181

2,546

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.หาดขาม
ตารางที่ 5 แสดงหน่วยธุรกิจในเขต อบต.หาดขาม
ลาดับ

ประเภทธุรกิจ

1

ปั้มน้ามัน

2
3
4
5

ฟาร์มไก่
ฟาร์มวัว
โรงโม่หิน
โรงงานอุตสาหกรรม

6

อู่ซ่อมรถช่างยนต์

7

วัสดุก่อสร้าง

8

รีสอร์ท

9
10

อินเตอร์เน็ต
ค่ายลูกเสือ

ที่ตั้ง

จานวน
(แห่ง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3

ผู้ประกอบการ

หมายเหตุ

สมพงษ์พานิชย์
สหกรณ์บ้านรวมไทย
โชคไข่มุกฟาร์ม
มัลซิโกฟาร์ม
ชัยพัฒน์
นางสกุณา ยังมีมาก
สยามฟุตการ์เด้น
เก่งช่างยนต์
นายชอบ แย้มเปลี่ยน
ทิวาค้าวัสดุ
แผ่นดิสก์ค้าวัสดุ
บ้านไร่คงมั่นรีสอร์ท
บ้านไร่ริมเขื่อนรีสอร์ท
ร้านโรงกาแฟ.คอม
ค่ายอัษฎาวุฒิ

3. ด้านสังคม
3.1 การศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 8 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา
จานวน 2 แห่ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จานวน 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งคือ
ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อโรงเรียนในตาบลหาดขาม และหัวหน้าสถานศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านย่านซื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปุงกะสัง
โรงเรียนบ้านหนองเกด
โรงเรียนบ้านไร่บน
โรงเรียนบ้านหาดขาม

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3

หัวหน้า
สถานศึกษา
นางสาคร จันทร์เกลา
นางสุวารี แสงนิล
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
นางสาวณัฎฐิต เปรมปรี
ผอ.สุวัฒน์ จับใจ
ผอ.สิรินดา กรรมชีพ
ผอ.อานวย คงถอด

จานวน
ครู (คน)
3
2
2
3
14
7
9

จานวน
นักเรียน (คน)
55
39
26
34
162
125
196

ลาดั
บ
8
9
10
11
12
13

ชื่อ
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโปุงกะสัง
โรงเรียนบ้านยางชุม
โรงเรียนดี มากาเร็ตฟุลเลอร์
โรงเรียนบ้านรวมไทย
โรงเรียนตชด. บ้านย่านซื่อ
โรงเรียนยางชุมวิทยา
รวมทั้งสิ้น

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 6

หัวหน้า
สถานศึกษา
ผอ.สิริกร บุญเที่ยง
ผอ.ประสาน ปะติเพนัง
ผอ.สมควร เผือกประคอง
ผอ.สง่า เกิดโถ
-

จานวน
ครู (คน)
9
7
7
10
8
15
96

จานวน
นักเรียน (คน)
142
134
103
168
65
141
1,390

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อวัดตาบลหาดขาม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อวัด
วัดอุดมพลาราม
วัดหาดขาม
วัดเฉลิมราษฎร์
วัดศรีวันบรรพต
วัดรวมไทย
วัดเขาตาโก้

ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 9

หมายเหตุ

3.3 การสาธารณสุขมีสถานีอนามัยประจาตาบล จานวน 4 แห่ง รายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงรายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลประจาตาบลหาดขามและหัวหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ลาดับ
ชื่อสถานีอนามัย
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล
บ้านหนองมะซาง
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล
บ้านไร่บน
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล
บ้านโปุงกะสัง
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล
บ้านรวมไทย

ที่ตั้ง
หัวหน้าสถานีอนามัย
หมู่ที่ 1 นายสมเดช พันคง

หมายเหตุ
รับผิดชอบหมู่ 1

หมู่ที่ 2 นางทิพยา ใจดี

รับผิดชอบหมู่ 2,3,10

หมู่ที่ 4 นางธัญวรัตน์ แอยอด

รับผิดชอบหมู่
4,5,6,11
รับผิดชอบหมู่ 7,8,9

หมู่ที่ 7 นายสมพร จันทร์ชูกลิ่น

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.1 มีศูนย์บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธร จานวน 1
แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านยางชุมเหนือ
3.4.2 มีตารวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านย่านซื่อ
3.4.3. มีชุดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายผลเรือนตาบลหาดขาม
3.4.4 มีชุด ชรบ. ทุกหมู่บ้าน
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การโทรคมนาคม
มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตาบล อาเภอ และจังหวัดมีถนนสายหลักคือ เส้นทางเข้าสู่
ตาบล เป็นถนนเพชรเกษม – ยางชุม ส่วนเส้นทางในตาบลจะเป็นถนนลาดยางสลับลูกรัง การคมนาคมใช้
จักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีสภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางและ
ลูกรัง ต้องจัดสรรงบประมาณบารุงรักษาเป็นประจาทุกปี เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด เมือ่ เกิดฝนตกหนักทาให้น้าเซาะถนนพังและชารุดเสียหายทุกปี รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงประเภทถนน จานวนถนน และระยะทาง (กม.)
ประเภท
คอนกรีต
หินแม่น้า
ลูกรัง
หินคลุก
ลาดยาง

จานวน(สาย)
49
43
39
32
18

ระยะทาง (กม.)
21.863 กิโลเมตร
45.985 กิโลเมตร
40.122 กิโลเมตร
23.795 กิโลเมตร
17.804 กิโลเมตร

4.2 การคมนาคมติดต่อสื่อสาร
มีการให้บริการติดต่อสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ จานวน
- โทรศัพท์
- อินเตอร์เน็ต
- หอกระจายข่าวในพื้นที่
5
- เสียงตามสาย
11

แห่ง
แห่ง

4.3 การไฟฟ้า
4.3.1 มีไฟฟูาทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะบ้านอยู่ไกล คิด
เป็นมีไฟฟูาใช้ร้อยละ 90 องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม ได้ประสานกับไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอกุยบุรี
ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม เพื่อขยายเขตไฟฟูาไปยัง
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ ส่วนมากจะเป็นครัวเรือนที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนเนื่องจากมี
งบประมาณจากัด รายละเอียดตามตารางที่ 10

ตารางที่ 10 แสดงครอบครัวที่ประสงค์ขอให้ขยายเขตไฟฟูาในครัวเรือน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหนองเกด
บ้านไร่บน
บ้านหาดขาม
บ้านโปุงกะสัง
บ้านยางชุม
บ้านยางชุมเหนือ
บ้านรวมไทย
บ้านพุบอน
บ้านย่านซื่อ
บ้านท่าตักน้า
บ้านเขาตกน้า

จานวนครัวเรือน
2
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1

4.3.2 ไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
จัดซื้อชุดโคมไฟฟูามอบให้แต่ละหมู่บ้านตามโครงการไฟฟูาส่องสว่า งหมู่บ้านละ 11 ดวง ติดตั้งบริเวณจุ ด
ล่อแหลม เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังได้ ประสานกับกรมส่งเสริม การปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งชุดไฟฟูาสาธารณะบริเวณวงเวียน จุดแยกต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความสว่าง และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรทางถนน
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้า
- ห้วย/หนอง/คลอง/บึง
- คลองชลประทาน

จานวน 1
จานวน 12
จานวน 41

4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ตารางที่ 11 แสดงจานวนแหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อแหล่งน้า
บ่อบาดาล
ฝาย
สระเก็บน้า
ถังเก็บน้าฝน
อ่างเก็บน้า

จานวน(แห่ง)
25
2

สาย ( แม่น้ากุยุบรี )
แห่ง
แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาบลหาดขามนับถือศาสนาพุทธ ในอัตราร้อยละ 100
5.2 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
5.2.1 ทรัพยากรดิน
พื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทาการเกษตร ปลูกพืชไร่
บริเวณที่ลาดเชิงเขาและริมลาห้วยเป็นพื้นดินชุ่มชื้น เหมาะแก่การทาสวน ปลูกพืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เหลือจะทาการปลูกข้าว ซึ่งต้องรอในฤดูฝนอาศัยน้าฝนเพราะไม่มีลาคลองไหลผ่าน
และไม่มีระบบชลประทาน
5.2.2 ทรัพยากรน้า
ตาบลหาดขาม พื้นดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายจึงเก็บน้าไว้
ไม่ ค่ อ ยอยู่ จึ ง ต้ อ งอาศั ย หน่ ว ยงานจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สานักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตร (สปก.) รวมทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเอง ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้า โดยการขุดลอกลาห้วย ก่อสร้างฝาย ขุดบ่อบาดาล สระน้า เพื่อราษฎร
ได้มีน้าไว้ใช้สาหรับอุปโภค – บริโภค และทาการเกษตร
5.2.3 ทรัพยากรปุาไม้
พื้นที่ปุาที่สาคัญ ได้แก่ เทือกเขาสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน
มีเนื้อที่ประมาณ 43,516 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้าคลองกุยบุรีที่ไหลผ่านตาบล
5.3 แหล่งท่องเที่ยว
ตาบลหาดขามเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงได้มีการจัดสถานที่ให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เล่นน้าตกดงมะไฟ ดูสัตว์ปุานานชนิด เช่น ช้าง กระทิง และสัตว์ปุาอื่นๆ อีก
สถานที่หนึ่งคือ อ่างเก็บน้ายางชุมที่บรรยากาศดี สดชื่น
5.4 มวลชน จัดตั้งขึ้น
ตารางที่ 12 แสดงจานวนมวลชนจัดตั้ง
1. ลูกเสือชาวบ้าน
สมาชิก
300
คน
2. TO BE NUMBER ONE
สมาชิก
800
คน
3. อปพร.
สมาชิก
28
คน
4. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ
สมาชิก
33
คน
5. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สมาชิก
60
คน
6. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
สมาชิก
40
คน
7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล
สมาชิก
180
คน
8. อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิก
73
คน
9. ตารวจชุมชน
สมาชิก
6
คน
10. กลุ่มเยาวชน
สมาชิก
60
คน
11. ราษฎรอาสาพิทักษ์ปุา
สมาชิก
20
คน
12. กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
สมาชิก
15
คน

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ชมรมผู้สูงอายุตาบลหาดขาม
ชมรมโค กระบือ แพะ แกะ
อส.ปปส.
กลุม่ แม่บ้านการเกษตร ม.1
กลุ่มช่างก่อสร้าง ม.1
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง ม.1
กลุ่มเกษตรทองหนองปรือ ม.2
กลุ่มพัฒนาการเกษตร ม.2
กลุ่มชาใบหม่อน ม.3
กลุ่มปุย๋ และยา ม.3
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.4
กลุ่มปุ๋ยและยา ม.5
กลุ่มกลองยาว ม.4
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง ม.6
กลุ่มทาน้าพริก ม.6
กลุ่มแคนวง ม.7
กลุ่มปุ๋ยและยา ม.7
กลุ่มปุ๋ยและยา ม.8
กลุ่มทาริบบิ้น ม.8
กลุ่มปุ๋ยและยา ม.9
กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.9
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.10
กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือ ม.10
กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ม.11
กลุ่มผลิตก้อนและเพาะเลี้ยง
เห็ดหูหนู ม.11
กลุ่มเลี้ยงแพะ ม.3
กลุ่มพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ ม.7
กลุ่มปุ๋ยและยา ม.11
กลุ่มเลี้ยงสุกร ม.11
กลุ่มสวัสดิการกองทุนออมวันละ 1 บาท
อาสาสมัครทางหลวงชนบท

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

220
150
275
15
9
12
210
210
82
130
30
180
9
7
20
9
9
9
12
9
9
30
7
7
8
11
10
10
74
8
300
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.ศักยภาพในตาบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
1) จานวนบุคลากร 48 คน แยกตามส่วนต่าง ๆ
ตารางที่ 13 แสดงจานวนบุคลากร
สานัก/ฝ่าย
พนักงานส่วน
พนักงานจ้าง
ตาบล
สานักปลัด
6
12
กองคลัง
3
5
กองช่าง
2
8
ส่วนสาธารณสุข
0
2
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
5
รวม
16
32
ตารางที่ 14 แสดงรายชื่อบุคลากร
ที่
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
สานักปลัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
นางสาวพึงพิศ จันทร์ชูกลิ่น
นางสาววัชรีวรรณ โต๊ะทอง
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีดิ์
นายสุริยันต์ เปรมปรีดิ์
นายนพพร คามา
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
นางสาวนรมล กลิ่นเมือง
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
นายประมวล แจ้งประจักษ์
นายทานุ โพธิ์ทอง
นายประเทือง จันทร์ศรี
นางสาวอริสา นาคคล้า
นายอุเทน โพธิ์ทอง
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
นายณัฐวุฒิ บุญมี
นางสาวเบ็ญจพร เรืองเย

ปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน 4
บุคลากร 3
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้าน
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
ยาม
คนงานทั่วไป

รวม
18
8
10
2
10
48
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

กองคลัง
นางสาวอุบล กุลแจนาค
นักวิชาการพัสดุ 4
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการและบัญชี
นางสาวจาปี ศรีสุก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววรรณวิศา ฉิมฉลอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุดารัตน์ พรมสอาด
คนงานทัว่ ไป
กองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธา 5
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ 3
นางสาวภวรรณตรี จับใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายดนัย จุคา
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล ทองสงฆ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
นายทศพล วัดเพ็ชร
คนงานทั่วไป
นายคุณภัทร คีรีนิล
คนงานทั่วไป
ส่วนสาธารณสุข
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเบญญาภา สิงห์เล็ก
คนงานทั่วไป
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
หัวหน้าการศึกษา 6
นางสาวณัฎฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสาคร จันทร์เกลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวันเพ็ญ จิ้มลิ้ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากรณ์ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฉันทนา คงขันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงไกร เขียวเพชร
คนงานทั่วไป

หมายเหตุ

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการและการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม ประกอบด้วย
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ มี หั ว หน้ า ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
วางแผนอัตรากาลัง งานกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน งานบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ งานโอน
ย้าย งานทะเบียนประวัติและบัตร งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานประเมินผลการปฏิ บัติงาน พิจารณา
ความดี ค วามชอบ งานด าเนิ น การทางวิ นั ย งานเกี่ ย วกั บ การออกจากราชการ งานเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ งานธุรการ งานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี พิธีการต่างๆ งาน
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานด้านนิติ
การและดาเนินคดี งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร งาน
เกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งานสาธารณสุข งานเกี่ยวกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ งานสิทธิสวัสดิการ การพัฒนาอบรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล งานจัดทาระบบข้อมูล
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี /รายจ่ายเพิ่มเติม งานเกี่ยวกับ
โครงการเงิน อุดหนุ น ต่างๆ งานโครงการตามแนวพระราชดาริ งานการจัดการสิ่ งแวดล้ อม งานประสาน
หน่วยงานต่างๆ ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย
2. กองคลัง
ให้มีผู้อานวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย รับ นาส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
และอนุมัติฎีกา งานเกี่ยวกับเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่นๆ งานคาขอเบิกเงิน สวัสดิการต่างๆ งาน
จัดทาบัญชี งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภท งานจัดทางบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ทรัพย์สิน งบหนี้สิน-เจ้าหนี้ และเงินประจาเดือน ประจาปี งานจัดทาข้อมูลสถิติการคลัง งานควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ งานเกี่ยวกับซ่อมแซมบารุง รักษาพัสดุ
งานจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน งานการควบคุมรับ จ่ายพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ประจาปี งานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน งานจัดเก็บภาษี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
ให้มีผู้อานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจและจัดทา
โครงการ งานออกแบบและงานเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมงานจัดเก็บประวัติโครงการ
ต่างๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดทาแผนที่และแผนผังต่างๆ งานประมาณการโครงการต่างๆ งาน
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลงานของกองช่าง งานกาหนดราคากลาง ของวั สดุและงานต่างๆ ของ
ท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานคุมการ
ซ่อมแซมและบารุงรักษาวัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานระบายน้า งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและระงับโรคติดต่อ การเฝูาระวังโรค การ
สุขาภิบาล และการรักษาความสะอาด ตลอดจนงานการสาธารณสุขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรืองาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ให้ มี หั ว หน้ า ส่ ว นการศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ งานห้องสมุด
ประชาชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบล
โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม แบ่งเป็น 2 ฝุาย คือ
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มาจา
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านละ ๆ 2 คนโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีวาระดารง
ตาแหน่ง 4 ปี
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชน มีวาระ 4 ปี รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
คณะผู้บริหารมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับแผนพัฒนาตาบลและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. จัดทาแผนพัฒนาตาบลและงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริห ารส่วนตาบลทราบอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย

บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ดังนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า และทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ตามราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดกิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนแลขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
มาตรา 16 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสัง คมสงเคราะห์แ ละการพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดี ของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมการกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(16) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(17) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(18) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(19) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(20) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(21) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(22) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรง
มหรสพ และสถานที่อื่น ๆ
(23) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(24) การผังเมือง
(25) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(26) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(27) การควบคุมอาคาร
(28) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(29) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(30) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ตารางที่ 15 แสดงรายชื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นายสมชาย ศิริอนันต์ไพฑูรย์
นายไพบูลย์ เชยชิด
นายสุวัฒน์ จันทโค
นายเสนาะ แห้งสะอาด
นายประทีป ทัศน์แก้ว
นายจินดา โนรี
นางนิด อิ่มโอฐ
นายวันชัย บุญเกิด
นางอัญชุลี ศรีม่วง
นางสมใจ คงเมือง
นายยัง เทพเต็ม
นายอนุทัย แพรเขียว
นางนุชรินทร์ ชูชื่น
นายยุทธนา คากลั่น
นายบุญชาญ อ่อนมั่นคง
นายสมชาย พุ่มโลก
นางสายจิตต์ เขียวประดับ
นายสมาน เกาะเกตุ
นายพาน เกิดพร้อม
นายรถ แพรเขียว
นายบุญลือ คงยาง
นางฐิติมา ชังวัน

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่8
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่9
สมาชิกสภาฯหมู่ที่10
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่10
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11

วันที่ดารงตาแหน่ง
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555

วันครบวาระ
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559

ตารางที่ 16 แสดงรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
ที่

ชื่อ -

สกุล

1.
2.
3.
6.

นายบุญรอด เขียวเพชร
นายเงิน คงมั่น
นายดา วันอยู่
นายทวี แก้วกุย

วันดารงตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ นายก

วันดารงตาแหน่ง

วันครบวาระ

7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555

6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559

งบประมาณ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล ย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2555 -2557)
รายได้รวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
33,639,838.62 แยกเป็น
- หมวดภาษีอากร
433,193.25
บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
5,129.13
บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
264,876.56
บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
319,816.00
บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
18,515,269.68
บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
14,101,551.00
บาท
รายได้รวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
16,585,440.00
แยกเป็น
- หมวดภาษีอากร
426,744.30
บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
226,908.30
บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
297,632.78
บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
141,800.00
บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
22,292,542.57
บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
14,343,656.00
บาท
- หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
16,585,440.00
บาท
รายได้รวมทั้งปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
50,729,399.09
แยกเป็น
- หมวดภาษีอากร
650,122.25
บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
35,807.60
บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
323,276.39
บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
170,090.00
บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
20,883,453.85
บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
16,196,304.00
บาท
- หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
12,470,345.00
บาท

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหาดขามในปีที่ผ่านมา ใช้แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) เป็นหลักในการพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งการพัฒนาได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบายของรัฐ บาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยเน้นการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในการพัฒนาที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปในทางที่
ดีขึ้น ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
รายจ่ายจาแนกตามหมวดที่จ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2557
- งบกลาง
- เงินเดือน(ฝุายการเมือง)
- เงินเดือน(ฝุายประจา-พนักงานส่วนตาบล)
- เงินเดือน(พนักงานจ้าง)
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- เงินอุดหนุน
- รายจ่ายอื่น
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พ.ศ. 2557
1,166,844.00 บาท
2,743,920.00 บาท
3,443,844.00 บาท
3,432,236.00 บาท
2,043,792.00 บาท
2,271,443.35 บาท
3,952,925.80 บาท
466,233.28 บาท
4,059,372.00 บาท
17,000.00 บาท
4,007,128.31 บาท
6,394,900.00 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบสูง และที่ลาดเชิงเขา
สภาพพื้นที่ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการผลิต พืชไร่ โดยอาศัย
น้าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งในปีใดฝนตกชุกทาให้ประชาชนเดือดร้อน พืชผลเสียหาย แต่ในปีใดไม่มีฝน
ตกลงมาพืชผลก็เสียหายเช่นเดียวกัน เพราะไม่มีน้าใช้เพื่อทาการเกษตร เนื่องจากสภาพดิ นเป็นดินร่วนปน
ทรายจึงกักเก็บน้าไม่อยู่ ประชาชนจึงว่างงานตามฤดูกาล
ตาบลหาดขาม เป็นตาบลที่มีความสงบสุข เนื่องจากผู้นามีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ ความร่วมมือของผู้นาชุมชนดีมาก เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นอย่างดี สามารถบูรณาการความ
ร่วมมือจาก “บวร” (บ้าน วัด และโรงเรียน) รวมถึงสถานีอนามัย ได้ดีเยี่ยม

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามา
เป็นแนวทางกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม จึงได้กาหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง



บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบล
หาดขาม
3. สร้างจิตสานึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
(๒) พัฒนา บู ร ณะ และฟื้น ฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒ นธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ ว
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่และภายในจังหวัด
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
1. ร่วมกันสร้างเปูาหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากให้ตาบลหาดขามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง
เต็มรูปแบบ
- คนหาดขามมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลหาดขามเป็นที่รู้จัก

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันเหมือนในอดีต
- อยากให้ปุาไม้อุดมสมบูรณ์
มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมชารุด ไม่สะดวกต่อการคมนาคม
1.2 การระบายน้าไม่สะดวกมีผลให้น้าท่วมขัง
2. ปัญหาด้านแหล่งน้า
2.1 ภาชนะเก็บน้ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
2.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน
3.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ

สภาพปัญหา
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพื้นที่
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้าท่วมช่องทางระบายน้า
ระบายไม่ทัน
- เกิ ด ปั ญ หาเนื่ อ งจากแหล่ ง น้ าตามธรรมชาติ
เพื่อการเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา
เกือบทุกหมู่บ้านของตาบล
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี
โดยเฉพาะสับปะรด กล้วย พืชผลทางการเกษตร ฯลฯ
และถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80
ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การมี ร ายได้ ถ้ า หากราคาพื ช ผลตกต่ า
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น

3.3 ปัญหาด้านตลาด

- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพื่อจาหน่าย

3.4 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญ ในการ
อบรมเชิงวิช าการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต

3.5 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว - รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีน้อย

- ศักยภาพในพื้ นที่ มีแหล่ งท่ องเที่ยวหลายแห่ ง
แต่ ไ ม่ มี ง บประมาณ บางแห่ ง มี เ อกชนครอบครอง
และยังขาดการประชาสัมพันธ์
- สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม จึงไม่เป็น
ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

4.ปัญหาด้านสังคม
4.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย

- สิ่งสาธารณูปการ เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสาธารณะ
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ
4.2 ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20
ของตาบล ทาให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย
4.3 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง - เยาวชน และประชาชนทั่ว ไป ส่ ว นใหญ่ห่ า ง
กิจกรรมด้านศาสนา ไม่ให้ ความส าคัญหรือสื บสาน
วัฒ นธรรมอัน ดีง าม ของหมู่บ้ านตาบล รวมถึ งภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ

- พื้นที่ความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อหรือปุว ยเป็นโรค
มาเลเรีย ไข้เลือดออก
- อุปกรณ์การปูองกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน
มีเครื่องเดียว แต่ต้องดาเนินการทั้งตาบล

6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.1 จิตสานึก และการให้ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ

6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง

-ราษฎรร้อยละ 20 ของตาบลยังขาดจิตสานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางปุ า เพื่ อ ท าการเกษตรท าสวน โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ธรรมชาติ และปัญหาที่ตามมา
-สภาพพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหา
ของตาบลซึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดิน

6.3 ปัญหาปุาไม้ถูกทาลาย

-มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร ทาไห้ ปุาไม้ถู ก
ทาลายโดยไม่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจเท่าที่ควร - สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริห าร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่
7.2 ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมน้อย
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข องต าบล ไม่ ค่ อ ยให้
ความส าคัญเกี่ย วกับ การดาเนิ น การ ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย
7.3 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่ค่อย
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ยื่ น ร า ย ก า ร เ สี ย ภ า ษี
เป็นเหตุให้ การจัดเก็บ และการพัฒ นารายได้ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม (SWOT)
จุดแข็งStrength
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจา

จุดอ่อนWeakness
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ- โครงการ
ใหญ่ ๆ ไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ตามแผนเนื่ องจาก
ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่กาหนด

- กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการดาเนินการ การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ส อดคล้ องกับ
ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง แผนระยะสั้ น ระยะยาวแผน งบประมาณที่ได้รับ
ดาเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่ อง มีการ
- ผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
กาหนดระยะเวลาดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้
- มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัติงาน

จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness

- มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน
- ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง
- มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
- มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน
- นาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นหลักในการบริหาร
- มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
- ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานเพื่อพัฒนา
องค์กรและประชาชน
- มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่
- มีการทางานเป็นทีมและความสามัคคี
- บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี
- มีความสามารถดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก

โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วม - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป
ในกิจกรรมหมู่บ้าน, ส่วนรวมและกิจกรรมของ อบต.
ตามกฎหมายกาหนด
- มีงบประมาณพอสมควรที่สามารถพัฒนาให้
- นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
- ภัยธรรมชาติบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ไว้และไม่สามารถรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
- หมู่บ้านมีแผนชุมชนเป็นของตนเอง และสามารถ - ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง
ประสานแผนพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตาบลได้
- ประชาชนบางส่วนมีภาระหนี้สินมากเกินไปและมี
เป็นอย่างดี
ความฟุุมเฟือยเกินฐานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง

- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุน
ด้านวิชาการและเงินทุน
- ผู้นามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา
การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน
- พื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
- องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก

ปัญหาการใช้แหล่งน้าเพื่อการเกษตรยังไม่มี
กฎระเบียบกติกาที่ชัดเจน และมักเกิดปัญหาการใช้น้า
หรือการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมี
อยู่
- เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ
ประชาชนบางส่ ว นยั ง ขาดจิ ต ส านึ ก ในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นาและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่ วนตาบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อ ให้ ทุก กลุ่ ม ได้ เ ข้ ามามี บ ทบาทและท างานร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาชุ มชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาทางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ ดังนี้
ฝุาย
1. ฝุายประชาสัมพันธ์และการตลาด

2. ฝุายการเงินและบัญชี
3. ฝุายวิชาการ

4. ฝุายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เชื่ อ มโยงกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน
จั ด ท าระบบการเงิ น บั ญ ชี ร ายรั บ /รายจ่ า ย ดู แ ล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อนามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป
ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร นาเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้

5. ฝุายดูแลสถานที่ บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

6. ฝุายสาธารณสุข

5. ฝุายทะเบียน

6. ฝุายรักษาความปลอดภัย

7. ฝุายพัฒนาสังคม

บารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ สร้ า ง ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง อาคาร
สถานที่ ห้ องน้า ถนน ระบบการบาบัดน้าเสี ย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ให้ ความรู้ด้ านสุ ข ศึก ษา การปฐมพยาบาลเบื้อ งต้ น
ด้ า นการประกอบอาหาร การสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด
พัฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ
ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ของชุม ชนและภาคี ต่ อการจัด การ
ท่ อ งเที่ ย วระดั บ ชุ ม ชน ประสานความเข้ า ใจ การ
วางแผนและจั ด ท าโครงการพั ฒ นาชุ ม ชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้
ฝุาย
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง
- สานักงานการท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒ นาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย
เป็ น พี่ เ ลี้ ย งและคอยสนั บ สนุ น ด้ า นองค์ ค วามรู้
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
สนับสนุนการทางานของหมู่บ้าน
- จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน
เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน

อปพร.

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ

ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค



บทที่ 3
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลหาดขาม (พ.ศ.2560-2562) ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารหาดขาม
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว งานประเพณี
งบประมาณที่ได้มา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
2560 2561 2562
1 โครงการกุยบุรีซาฟารี
เพื่อส่งเสริมการ
งานซาฟารี
30,000 30,000 30,000 จานวนกิจกรรม
เมืองไทย
ท่องเที่ยวของ
เมืองไทย
อุทยานแห่งชาติกุย
บุรี
2 โครงการช้างปุาบ้านพ่อ เพือ่ อนุรักษ์ช้างปุา ประชาชนรักและ 50,000 50,000 50,000 จานวนโครงการ
หวงช้างปุา
3 โครงการส่งเสริมการท่อง จัดกิจกรรมส่งเสริม มีกิจกรรมที่แสดง
เทียวประจวบคีรีขันธ์
การท่องเที่ยว
ถึงวัฒนธรรม
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ประจวบคีรีขันธ์
ท้องถิน่
มหัศจรรย์เมือง
สามอ่าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบ

ประชาชนรักและ
หวงแหนช้างปุา
มากขึ้น
50,000 50,000 50,000 จานวนกิจกรรม จานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

อบต.หาดขาม
สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
งบประมาณที่ได้มา
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เปูาหมาย
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
1 โครงการจัดทาสื่อ
เพื่อประชาสัมพันธ์ วารสารประจาปี 100,000 100,000 100,000 จานวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
แหล่งท่องเที่ยว
แผ่นพับ
ท่องเที่ยว
และเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ อบต.
2 โครงการส่งเสริมการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
30,000 30,000 30,000 จานวนกิจกรรม
ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
และเพื่อเผยแพร่
ผลงานของ อบต.



ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบข่าวสารของ
อบต.
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ทราบข่าวสารของ
อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

บทที่ 4
แผนการดาเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลหาดขาม ประจาปี 2560

กิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่ดาเนินการ

โครงการกุยบุรีซาฟารีเมืองไทย
โครงการช้างปุาบ้านพ่อ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว
ประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนมิถุนายน 2560
เดือนมีนาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม

ตลอดทั้งปี

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม

ตลอดทั้งปี

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม



หมายเหตุ

บทที่ 5
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของตาบลหาดขาม
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี



ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / ปุา - เขา
ที่อยู่ : อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุท ยานแห่ ง ชาติกุ ย บุ รี ตั้ ง อยู่ ในเขตจัง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี เ นื้ อที่ โ ดยประมาณ 955 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 569,875 ไร่ เดิมพื้นที่เป็นปุาสงวนแห่งชาติปุากุยบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือ จดแนว
เขตปลอดภัยในราชการทหาร ทิศใต้ติดบ้านหัวเขา เขาน้อย หนองประดู่ ด่านสิงขร อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี มีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะช้างปุา ซึ่งอาศัยอยู่
เป็นจานวนมาก จุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่ น้าตกดงมะไฟ น้าตกผาหมาหอน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ และส่องสัตว์ด้วย

อุทยานแห่ งชาติกุย บุ รี นับ เป็ น อุทยานแห่ งชาติครั้งที่ 90 ของประเทศ มีอาณาเขตครอบคลุม 4
อาเภอ คือ อาเภอปราณบุรี อาเภอสามร้อยยอด อาเภอกุยบุรี และอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ยังเป็นถิ่นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ปุาที่มีความสาคัญต่อการอนุรักษ์ โดยเฉพาะกับ "ช้าง"
ที่มักลงมาหาอาหารกินที่เชิงปุาชายเขาท้องที่บ้านรวมไทย ซึ่งวันนี้เราจะพาไปชม "ช้างปุา" และ "กระทิง"
ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กัน
อุทยานแห่ งชาติ กุยบุ รี หรือที่รู้ จักกันดีในนาม "ปุาซาฟารีเมืองไทย" ด้วยเพราะผืนปุามีความอุดม
สมบูรณ์ จึงทาให้มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะ "ช้างปุา" ที่อยู่กันอย่างชุกชุม และเหล่า
ฝูงวัวกระทิง ที่จะออกมาหาอาหารกินในช่วงเย็น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็ประมาณ 15.00 – 18.00 น. และต้อง
ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการนาทาง หากไม่ได้ขับรถกระบะมา ก็มีบริการพาเที่ยวด้วยรถยนต์ของชาวบ้านผู้ชานาญ
พื้นที่ ครั้งละประมาณ 700 บาท

การเดินทาง
การเดินทาง โดยใช้ถนนเพชรเกษมขับมุ่งหน้าลงใต้มายังอาเภอกุยบุรี ก่อนทางเข้าจะมีช้างปู นโขลง
ใหญ่ยืนเกาะกลุ่มเชิญชวนให้ไปเที่ยวกัน ก็เลี้ยวขวาเข้าไป ขับไปตามปูาย ชมช้างปุากุยบุรี/บ้านรวมไทย มีปูาย
บอกตลอดเส้นทางประมาณ 15 กิโลเมตร

ช้างป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ข้อมูลทั่วไป
ช้าง เป็ นสั ตว์เลี้ ยงลูกด้ว ยน้ านมขนาดใหญ่ในวงศ์ Elephantidae โดยแบ่งเป็นสองสกุล ได้แก่
Elephas และ Loxodonta ช้างในปัจจุบันเหลือ 3 สปีชีส์ คือ ช้างแอฟริกา, ช้างปุาแอฟริกา และช้างเอเชีย
(หรือที่รู้จักกันในชื่อ ช้างอินเดีย) ส่วนสปีชีส์และสกุ ลอื่นของวงศ์ Elephantidae ล้วนสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว
บางสปีชีส์หรือสกุลสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคน้าแข็งครั้งหลังสุด ถึงแม้ว่าช้างแมมมอธในรูปแคระอาจสืบสายพันธุ์
ต่อมาจนถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลช้างและสัตว์ในวงศ์ Elephantidae อื่น ๆ เคยถูกจัดเป็นประเภท
เดียวกับสัตว์หนังหนาอื่น ๆ ชื่อว่าอันดับ Pachydermata ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้แล้ว ช้างนับเป็นสัตว์บกที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ใช้เวลาการตั้งครรภ์ถึง 22 เดือน ซึ่งนับว่านานที่สุดในบรรดาสัตว์บกทุกชนิด ช้างแรกเกิด
มีน้าหนักเฉลี่ย 120 กิโลกรัม มีอายุขัยอยู่ระหว่าง 50 ถึง 70 ปี แต่ช้างอายุมากที่สุดที่เคยบันทึกไว้มีอายุถึง
82 ปีช้างขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้อาศัยอยู่ในแองโกลาในปี ค.ศ. 1956 ซึ่งมีน้าหนักถึง 11,000
กิโลกรัมความสูงวัดถึงไหล่ 3.96 เมตร สูงกว่าช้างแอฟริกาเพศผู้ทั่วไปถึงหนึ่งเมตร ส่วนช้างที่มีขนาดเล็กที่สุด
นั้น มีขนาดประมาณเท่ากับลูกวัวหรือหมูตัวใหญ่ ๆ เป็นสปีชีส์ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเคยอาศัยอยู่บนเกาะครีต
ระหว่างสมัยไพลสโตซีน จากการสังเกตการณ์ ช้างเพศผู้ที่มีสุขภาพดีนั้นไม่มีนักล่าตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าสิงโต
จะล่าลูกช้างหรือช้างที่อ่อนแอบ้าง อย่างไรก็ตาม ช้างถูกคุกคามโดยการบุกรุกที่อยู่อาศัยของมนุษย์และการล่า
ช้างเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาในวัฒนธรรมเอเชียและมีกิตติศัพท์ว่ามีความจาและความฉลาดที่ดี โดยระดับ
สติปัญญาของมันนั้นคาดกันว่าจะเท่ากับของโลมา หรือไพรเมต เลยทีเดียว อริสโตเติล เคยกล่าวไว้ว่า ช้างเป็น
"สัตว์ซึ่งเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งในด้านไหวพริบและจิตใจ"

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมี ประชากรช้างป่าไม่น้อยกว่า 230 ตัว บริเวณตอนกลางโดยรอบ
พื้ น ที่ ที่ ท าการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี
บ้านย่านซื่อ บ้านพุบอน ประมาณ 20
-30 ตัว พบช้างปุ าแยกหากินเป็นฝู ง
เล็ ก หรื อหากิน ลาพังตัว เดีย วในปุ าลึ ก
ตอนกลางของอุทยานฯกุยบุรี ประมาณ
5 – 10 ตัว บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน
ฯ กุยบุรี ที่ กร. 1 (ปุายาง) และพื้นที่
โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ส ภาพปุ า
บริ เ วณปุ า สงวนแห่ ง ชาติ ปุ า กุ ย บุ รี อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ พบช้างปุารวม
ฝูงทั้งฝูงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ประมาณ 170 ตัวและพบลูกช้างเกิดใหม่

กระทิง อุทยานแห่งชาติกยุ บุรี
ลักษณะทั่วไปของกระทิง
มีขนยาว ตัวสีดาหรือดาแกมน้าตาล เว้นแต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทา ๆ
หรือเหลืองอย่างสีทอง เรีบกว่า "หน้าโพ" ขาทั้ง 4 ข้างตั้งแต่เหนือเข่าลงไปถึงกีบเท้ามีสีขาวเทาหรือเหลืองทอง
ทาให้มองดูเหมือนสวมถุงเท้า สีขนของกระทิงบริเวณหน้าผากและถุงเท้าเกิดจากคราบน้ามันในเหงื่อซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสัตว์ชนิดนี้ คอสั้น และมีพืม (เหนียงคอ) ห้อยยาวลงมาจากใต้คอ เขามีสีเขียวเข้ม ปลายเขา
มีสีดบริเวณโคนเขามีรอยย่นซึ่งรอยนี้จะมีมากขึ้นเมื่อสูงวัยขึ้น
กระทิงตัว ผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ลู กที่เกิดขึ้น
จะมีสีน้าตาลแกมแดงเหมือนสีขนของเก้ง มีเส้นสี
ดาพาดกลางหลัง ลูกกระทิงขนาดเล็กจะยังไม่มี
ถุงเท้าเหมือนกระทิงตัวโต มีความยาวลาตัวและ
หัว 250 - 300 เซนติเมตร หาง 70 - 105
เซนติเมตร ความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ 170 185 เซนติเมตร น้าหนัก 650 - 900 กิโลกรัม
โดยตัวผู้มีน้าหนักมากกว่าตัวเมีย มีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ของจีน, อินเดีย, ภูฐาน, เนปาล, พม่า, ไทย, ลาว
กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย โดยแบ่งออกได้เป็นชนิดย่อย 5 ชนิด คือ
1.B. g. laosiensis พบในประเทศพม่า ถึง ประเทศจีน
2 B. g. gaurus พบในประเทศอินเดียและและประเทศเนปาล
3 B. g. readei
4 B. g. hubbacki พบในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
5 B. g. frontalis หรือ กระทิงเขาทุย มีเขาที่สั้น เชื่อว่าเป็นลูกผสมระหว่างกระทิงกับวัวบ้าน
พบในประเทศอินเดีย
พฤติกรรมของกระทิง
มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง โดยฝูงหนึ่งมีสมาชิกตั้งแต่ 2 - 60 ตัว แต่บางฝูงพบมากถึง 150
ตัว สมาชิกในฝูงประกอบด้วยตัวเมียและลูก บางครั้งอาจเข้าไปหากินรวมฝูงกับวัวแดง (B. javanicus) หรือ
สัตว์กินพืชชนิดอื่น ตัวผู้มักอาศัยอยู่ตามลาพังแต่จะเข้าไปอยู่รวมฝูงเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ฝูงกระทิงจะเดินหากิน
สลับไปกับการนอนหลับพักผ่อนตลอดทั้งวัน โดยบางตัวจะนอนหลับท่ายืนหรือนอนราบกับ พื้น สามารถอาศัย
อยู่ได้ในหลากหลายสภาพปุา ทั้งปุาเบญจพรรณ, ปุาเต็งรัง, ปุาดิบแล้ง, ปุาดิบเขา หรือบางครั้งก็อาจเข้าไปหา
กินอยู่ตามไร่ร้างหรือปุาที่อยู่ในสภาพฟื้นฟูจากการทาลาย มักหากินอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ามากนักเนื่องจากอด
น้าไม่เก่ง ช่วงฤดูหลังไฟไหม้ปุา จะออกหากินยอดไม้อ่อนและหญ้าระบัดที่มีอยู่มากตามทุ่งหญ้า และปุาเต็งรัง

สถานะกระทิงในปัจจุบัน
สถานะในประเทศไทยเป็ น สั ต ว์ ปุ า คุ้ ม ครอง
ประเภทที่ 2 พบเพียง 2ที่ คือ อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี พบมากกว่า 150 ตัว และ เขาแผงม้า ใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานะในสหภาพ
นานาช าติ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมช าติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) จัดให้อยู่ในระดับ
CR (Critically Endangered) หมายถึงมีความ
เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร สู ญ พั น ธุ์ ใ น พื้ น ที่ ธ ร ร ม ช า ติ
ขณะนี้ พบว่ากระทิงจะออกมาหากินหญ้า และ
ดินโปุง ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่
โครงการอนุรักษ์แ ละฟื้นฟูสภาพปุาบริเวณปุาสงวนแห่งชาติปุากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยจะ
ออกมาหากินหลังจากที่ช้างปุาออกมาหากินในบริเวณนั้นก่อน ซึ่งขณะนี้พบเป็นจานวนมากถึง 80 ตัว และพบ
ลูกกระทิงหลายตัว ซึ่งแสดงว่ามีการเจริญพันธุ์อย่างมาก คาดว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุ ยบุรี มีกระทิงไม่น้อย
กว่า 150 ตัว

ผีเสือในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
จะพบมากในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติคลองกุยบุรีและบริเวณที่ทาการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ซึ่ง
เป็นต้นน้าของแม่น้ากุยบุรี เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวกุบบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จาก
การเดินทางสารวจเบื้องต้นเป็นเวลา 2 โมงพบว่ามีผีเสื้อจานวนมากและหลากหลายชนิด
ข้อมูลทั่วไป ผีเสื้อ
ผีเสื้อจัดเป็นสัตว์ในไฟลัมอาร์โทร์โปดา (Phylum Arthropoda) เช่นเดียวกับแมลง ทั่วๆ ไป ผีเสื้ออยู่
ในอันดับเลพิดอปเทอรา (Orderlepidoptera) ของชันอินเซกตา (Class Insecta) แมลงที่อยู่ในอันดับนี้มี
ลักษณเด่นตรงที่ปีกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีเล็กๆ เรียงซ้อนกัน คาว่าเลพิดอปเทอรา (Lepidoptera) มาจากคา
ในภาษากรีก 2 คาคือ เลพิส (Iepis) แปลว่าปีก นั่นก็คือ ปีก,เกล็ด หรือ ปีกมีเกล็ด

กาเนิดผีเสื้อ
ในบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ บนโลกนี้ สัตว์จาพวกแมลงมีจานวนชนิดมากถึง 3 ใน 4 ของสัตว์
ทั้งหมด ด้วยวิวัฒนาการอันยาวนาน แมลงจึงมีลักษณะแตกต่างหลากหลายมาก ซึ่งเราศึกษาได้จากซากดึก
ดาบรรพ์ ที่ค้นพบในปัจจุบัน แต่สาหรับแมลงในกลุ่มของผีเสื้อที่มีแผ่นปีกอันบอบบาง ซากของมันคงจะ
ชารุดเสียหายได้ง่ายหลังจากที่มันตายลง ซากดึกดาบรรพ์ของผีเสื้อที่พบในปัจจุบัน จึงไม่สมบูรณ์พอที่จะบอก
เรื่ อ งราวของมั น ในอดี ด ได้ ม ากนั ก เราคงต้ อ งอาศั ย จิ น ตนาการและการคาดเดาในบางส่ ว น
วิวัฒนาการของผีเสื้อ
แมลงที่ เ ราพบเห็ น กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ มี วั ฒ นาการมาตั้ ง แต่ ยุ ค คาร์ บ อนนิ เ ฟอร์ รั ส
(Carboniferous) ราว 300 ล้านปีก่อน จากซากดึกดาบรรพ์ พบว่ามีผีเสื้ออาจจะวิวัฒนาการมาจากบรรพ
บุรุ ษของแมลงในอัน ดับ มีคอปเทอรา (Mecoptera) ซึ่งถือกาเนิดขึ้นมาในยุค เพอร์เมียน (Permian)
ตอนต้น หรือประมาณ 250 ล้านปีก่อน แต่กว่าจะวิวัฒนาการมาเป็นผีเสื้อได้ ก็ต้องใช้เวลาหลังจากนั้นอีก
หลายล้านปี เพราะว่าซากดึกดาบรรพ์ของผีเสื้อกลางคืนที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบมีอายุอยู่ในราว 100 - 400
ล้ า น ปี ก่ อ น ส่ ว น ซ า ก ดึ ก ด า บ ร ร พ์ ข อ ง ผี เ สื้ อ ก ล า ง วั น มี อ า ยุ แ ค่ 40
ล้ า น ปี เ ท่ า นั้ น
ถ้าเราลองดูความสัมพันธ์ของผีเสื้อกั บพืชมีดอกในปัจจุบัน ก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองมีวิวัฒนาการมาร่วมกัน ทั้งนี้
เพราะผีเสื้อเกือบทุกชนิดมีปากเป็นท่องวง ที่วิวัฒนาการมาเพื่อใช้ดูดน้าหวานที่อยู่ลึกลงไปในดอกไม้ พืชดอกที่
เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมา มีอายุอยู่ในราว 90 ล้านปีก่อน เมื่อดูความหลากหลายของพืชดอกซึ่งมีอยู่มากมาย
ในยุคนั้นแล้ว พืชมีดอกก็น่าจะกาเนิดขึ้นก่อนช่วงเวลาดังกล่าว คือ เมื่อราว 150 - 200 ล้านปีก่อน ดังนั้น
ถ้าผีเสื้อกับพืชดอกมีวิวัฒนาการมาร่วมกันแล้ว ผีเสื้อก็น่าจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้ด้วยอย่างไรก็ตาม เรายังคง
สรุปให้ชัดเจนลงไปไม่ได้ว่าผีเสื้อถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อไหร่แน่ จนกว่าเราจะค้นพบหลักฐานจากอดีดที่มากพอ
ลักษณะของผีเสื้อ
ผีเสื้อประกอบด้วยลาตัวที่ไม่มีโครง
กระดูกภายในเช่นเดียวกับแมลงอื่น ๆ แต่มี
เปลื อ กนอกแข็ ง เป็ น สารจ าพวกไคติ น
(chitin) ห่อหุ้มร่างกาย ภายในเปลือกแข็ง
เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการเคลื่อนที่
ล าตั ว ของผี เ สื้ อ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น
คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ทั้ง 3
ส่วนประกอบด้วยวงแหวนหลาย ๆ วงเรียง
ต่อกัน เชื่อมยึดด้วยเยื่อบาง ๆ เพื่อให้การ
เคลื่อนไหวได้สะดวกวงแหวนที่เชื่อมต่อกัน
เป็นลาตัวของผีเสื้อมีทั้งหมด 14 ปล้อง
แบ่งออกเป็นส่วนหัว 1 ปล้อง ส่วนอก 3
ปล้อง และส่วนท้อง 1 ปีก ผีเสื้อมีปีก 2 คู่ ไม่มีปีกนอกปีกในปีกคู่หน้าจะซ้อนทับปีกคู่หลังบางส่วน ปีกของ
ผีเสื้อเป็นเยื้อบาง ๆ ประกบกัน มีเส้นปีกเป็นโครงร่างให้ปีกคงรูปอยู่ได้ เส้นปีกของผีเสื้อจึงเปรียบได้กับโครง
กระดูกของสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ ผีเสื้อส่วนใหญ่จะมีเส้นปีกในปีกคู่หน้า 12 เส้น ปีกคู่หลัง 9 เส้น การจัดเรียง
กั น ของเส้ น ปี ก เป็ น ลั ก ษณะส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการจ าแนกชนิ ด สกุ ล และวงศ์ ข องผี เ สื้ อ ตารวม

(Compound eye) ประกอบด้วยตาเล็ก ๆ หลายพันตา ทาหน้าที่รับภาพที่เคลื่อนไหว มีประสิทธิภาพการ
มองเห็นสูงตาเดียว (Simple eye) สันนิฐานว่ามีไว้เพื่อรับรู้ความมืดและความสว่างหนวด มีหน้าที่ในการดม
กลิ่น ท่องวง (proboscis) ใช้สาหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลว เช่น น้า น้าหวาน เวลาที่ไม่ได้กินอาหาร
งวงนี้จะม้วนเก็บเป็นวงกลมคล้ายขดของลานนาฬิกา ขามีลักษณะเป็นข้อๆ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ข้อโคนขา
ข้อต่อโคนขา ต้นขา และตีน ตีนแบ่งเป็น 5 ข้อ มีเล็บ 1-2 คู่ ที่ปลายตีน ส่วนอก ประกอบด้วยปล้อง 3
ปล้องเรียงต่อกัน รอยต่อระหว่างปล้องมองเห็น
ได้ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากมีเกล็ดสีปกคลุม แต่ละ
ปล้องมีขา 1 คู่ ปีกคู่หน้าติดอยู่กับอกปล้อง
ที่ 2 ปีกคู่หลังติดอยู่กับอกปล้องที่ 3 (ปล้องที่
ติดกับส่วนท้อง) อวัยวะเพศ มีรูปร่างลักษณะ ที่
แตกต่างกันไปตามชนิดของผีเสื้อ ในธรรมชาติ
ผีเสื้อชนิดเดียวกันเท่านั้นจึงจะผสมพันธุ์กันได้ไม่
มี ก ารผสมข้ า มพั น ธุ์ กั น แต่ ถ้ า มี ก็ น้ อ ยมาก
อวัยวะเพศของผีเสื้อโดยเฉพาะเพศผู้จึงสามารถใช้ในการจาแนกชนิดผีเสื้อได้ด้วย

น้าตกดงมะไฟ
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร ที่สาคัญของลุ่มน้าปราณบุรี (บางส่วน) ลุ่มน้ากุยบุรีและ
ลุ่มน้าคลองบึง ไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนโดยรอบใน 4 อาเภอ นับว่ามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การดารงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวประจวบคีรีขันธ์
น้าตกดงมะไฟมีลักษณะเป็นแก่งหินแกรนิต มีแอ่งน้าสาหรับเล่นได้ มีความสวยงามร่มรื่นของสภาพปุา
สองฝั่งลาธารน้าใสและบริสุทธิ์มาก เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดีอยู่ห่างจากที่ทาการอุทยานฯ
ประมาณ 11 กม. โดยการเดินทางด้วยเท้า
สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
อากาศในฤดูหนาว ค่อนข้างเย็นสบาย มีหมอกในตอนเช้า
อากาศฤดูร้อน อากาศไม่ร้อนมากนัก เหมาะสาหรับการพักผ่อน

น้าตกดงมะไฟ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นต้นกาเนิดของแม่น้ากุยบุรี น้าตกดงมะไฟมี
ความสูงประมาณ 15 ชั้น ลักษณะเป็นแก่งหินแกรนิต มีน้าไหลตลอดทั้งปี ช่วงน้ามากตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง
ธันวาคม ชั้นที่สวยที่สุดตั้งแต่ชั้นที่ 8 ไปจนถึงชั้นที่ 15 โดยชั้นที่ 14 จะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่มีน้าตกไหลลง
มายั ง แอ่ ง น้ าเบื้ อ งล่ า ง มี ค วามสู ง
ประมาณ 10 เมตร นอกจากนี้ยัง
อุ ด มไปด้ ว ยพั น ธุ์ ไ ม้ น านาชนิ ด เช่ น
เฟิร์น กล้วยไม้ มอส อีกทั้งยังเป็นจุด
ชมนกเงือกกรามช้างที่บินผ่านยอดไม้
ไปมาคล้ายเสียงเครื่องบิน และมีต้น
ตะเคียนใหญ่อายุราว 200 ปีและมี
ต้นไทรโอบกอดเอาไว้บนกิ่ง ด้านบน
มีเฟิร์น ตระกูล ข้าหลวงหลังลายและ
กล้วยไม้เกาะอยู่ และมีต้นมะไฟปุา
กระจายอยู่ เ ป็ น จ านวนมากอั น เป็ น
ที่มาของชื่อน้าตกนี้
น้าตกผาหมาหอน เป็นน้าตกที่มีระดับลดหลั่นกันลงมา 3 ชั้น ลักษณะเป็นผาลาดสูงชันเกือบตั้ง
ฉาก มีสายน้าใสไหลแรงตลอดเวลา บริเวณตอนกลางมีแอ่งน้าขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้จานวนมาก เช่น เฟิร์น
ปาล์ม หลากชนิด เหมาะแก่การเดินปุาศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนเพชรเกษมก่อนถึงที่ว่าการอาเภอกุยบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร
ถึงหลักกิโลเมตรที่ 290 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3217 ผ่านบ้านยางชุม เข้าโครงการเขื่อนเก็บน้ายาง
ชุม เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโครงการฯ ไปตามทางเข้าหมู่บ้านย่านซื่อจนสุดหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 2 กิโลเมตร
ถึงที่ทาการอุทยานแห่งชาติ (ระยะทางจากกุยบุรีถึงที่ทาการอุทยานแห่งชาติ 35 กิโลเมตร)

